
Větné členy 

             Holé 

             Rozvité 

             Několikanásobné 

 

Podmět: (Po) Kdo, co?  

        Nevyjádřený      Mysli! (kdo, co? Ty) 

           Vyjádřený podstatným jménem  Pes štěká. 

                             přídavným jménem  Mladí zaspali. 

                                    Zájmenem     Všichni plakali. 

 Číslovkou   Oba koukali. 

 slovesem (infinitivem)  Plakat je zbytečné.  

                

            Všeobecný (užívaný v příslovích a ve větách se všeobecnou platností: Jak si usteleš, 

tak si lehneš. Hlásili to v rozhlase. ) 

 

 

Přísudek: (Př…) 

           Jmenný          se sponou                     VD- věta dvojčlenná  např.:On je hezký. Přjm 

                                             (být, bývat, stát, stávat se)    + přídavné jméno / podstatné jméno 

                                                                             VJ- věta jednočlenná  např.: (Ono) Je hezky. 

         + příslovce 

                   

              (jsou) 

    beze spony např.: Sliby chyby. 

 Slovesný              píšu 

 učím se 

 psal bych, jsem, budu 

 citoslovce např.: Žába hup do díry. 

 způsobová slovesa (chtít, smět, muset, mít povinnost, moci) +infinitiv 

 fázová slovesa (začít, přestat, končit) + infinitiv 

 

 



!!! Pokud je ve větě být (jsem, budu…) – hledám: 

 a) podstatné nebo přídavné jméno 

 b) zbytek slovesného času 

Pokud způsobové nebo fázové sloveso hledám: infinitiv 

Čili: budu muset jít/  Začal bych pracovat/ stal jsem se ředitelem = celý přísudek 

Samostatné sloveso být se objevuje také – v plnohodnotném významu – Byl jsem doma (ve smyslu 

setrvával jsem). 

 

Předmět: (Pt) 

- Ptáme se pádovými otázkami (kromě 1. a 5. pádu)  

(koho čeho, komu čemu, koho co, o kom o čem, s kým čím) 

 

Příslovečné určení: (Pu…) 

            Času (Puč) /v kolik?/ 

            Místa (Pum) /kde/ 

 Způsobu (Puz) /jakým způsobem/ 

 Míry (Pumíry) /do jaké míry/ jde nahradit příslovcem 

 Příčiny (Pupříčiny) /proč/ 

 Podmínky (Pupodmínky) /za jaké podmínky/ 

 Přípustky (Pupřípustky) /i přes co/ 

 

 

Přívlastek: (Pk) 

- Jedině a pouze na podstatném jméně 

- Ptáme se JAKÝ, KTERÝ, ČÍ 

 

          Shodný (Pks) /vyjádřený                  přídavným jménem 

                                                                                zájmenem 

                         číslovkou 

                      Neshodný (Pkn) /vyjádřený          podstatným jménem (cesta z lesa) 

                                       příslovcem (cesta domů) 

                                              infinitivem (touha cestovat) 

 

 



Doplněk (DO) 

- Větný člen s dvojí vazbou (na podstatném jméně a na slovese) a s dvojí otázkou (JAK, 

JAKÝ?) 

- Otázky ani vazby nelze oddělit, vždy musím mít oboje 

- Váže se na plnohodnotné sloveso (ne na BÝT) !! 

Např. viděl jsem ho UNAVENÉHO (jak, jakého), cítil se SMUTNÝ (jak, jaký), vrátili se 

PROMRZLÍ (jak, jací) 

Má několik podob: 

a) Přídavné jméno včetně jmenných tvarů (rád, sám, bos…, např. vrátil se OPÁLENÝ, 

SÁM, ZDRÁV… jak, jaký) 

!!! shoduje se s přísudkem a podmětem, ve 4. páde je -y-!!! 

Ženy byly samy 

Přišli živi 

Viděli jsme je živy a zdrávy (=viděli jsme je mlády ty lidi)  

b) Infinitiv (např. slyšel ho MLUVIT – jak jakého – „mluvícího“) 

c) Spojení byl zvolen, jmenován, vyhlášen + podstatné jméno (byl zvolen králem) 

d) Číslovka (např. přiběhl první - jak, jaký; doběhl jako poslední…)   

 

 


